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ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻀﻞ رزوﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اداری اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ﻫﺮ اداره ای ﺑﺎﯾﺪ اول رزوﻣﻪ ای
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮﺷﺖ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎری و ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﯾﺎر راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر

و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻣﯽ دﻫﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﮐﺎرﯾﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر رزوﻣﻪ ای ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺪون روده درازی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻤﻮﻧﻪ رزوﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ دﻟﺨﻮاه اﺳﺖ .ﮐﺎرﯾﺎر ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آورده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رزوﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داده و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺗﻤﺎس ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻗﺪم ﺑﻌﺪ در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪام

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺧﺘﺼﺎص داده و در ﭼﻬﺎرده ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮﻓﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺮاردادﻫﺎ ،اﺻﻮل ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ،
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﺎر و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﯾﺎر ﻣﻔﺼﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در آﯾﻨﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎرﯾﺎر ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﮐﺎری ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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